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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ   הוא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )שמות לה' א(" אשר צוה ה' לעשות אותם הדברים אלה"

הדבר בא ואומר ש "ששת ימים תעשה מלאכהאת טעם הסמיכות של הפסוק שלפנינו לפסוק " רבינו בחיימסביר 
ולא ביום השבת לפי שאין המעשה  לעשות בששת ימיקב"ה ה צוהמלאכת המשכן הדרושים להדברים שאת  למדל

להורות שבזמן הוא לנוכח  "עשהת  " אמרמלאכה ולא  "עשהת  הכתוב "מלאכת המשכן דוחה את השבת. ומה שאמר 
בעצמך  אתהעשה רצונו ת   םעושיישראל י אחרים ובזמן שאין ל ידעשה עת   םרצונו של מקום מלאכת םשישראל עושי

 . םכולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על יד
 

 (בכ 'להשמות ) "שיםנהאנשים על ה וויבוא"

וכי לא יכלו להוריד את  ?ומדועעל הנשים.  םדהנשים בעולפי התרגום נראה שהאנשים הביאו את התכשיטים של 
" על פי מה שאמרו חז"ל שאדם המקדיש כוס לעבודה זרה הכוס משך חכמההתכשיטים מעל הנשים? מבאר ה"
 אלה אלהיךהיא לקודש. ומבואר עוד בחז"ל שמה שאמרו ישראל על העגל ""מותרת לשימוש להדיוט אך אסורה 

לעשות מהם  םתכשיטיכלומר בכוונתם היתה להביא את שאר ה. "שאיוו לעגלים הרבה דמלמישראל" בלשון רבים "
, על הנשים םדבעו םהתכשיטיאת הביאו הם ה זרה. לכן דמוקצה לעבואם כך לתכשיטים אלו יש דין של עגלים,  דעו

 . נזמיהן לעגלת את הנשים לא רצו לתשלעבודה זרה היות שידוע  מוקצהשל חשש משום שבתכשיטים אלו אין 
 

 )שמות לה' כז(" הביאו את אבני השוהם והנשאם"
"ד יואות ה הנחסר ןכללבסוף  אלאבנדבה זו ולא הביאו נדבתם הנשיאים תרשלו הלפי שבמדרש שז"ל ו חרמא

יש מצב כי ההתרמה להמתין עד לסוף נשיאים אמת לא היה ל" שבכלי יקראומר ה" .חסר כתיב "והנשאם"משמם 
משמם? יו"ד דווקא האות  הנחסראך מדוע  .משכןבלא יהיה חלק דרוש למשכן ולנשיאים כל האת יתנו שכל ישראל 

של רוח  ,ספק ללא ,אצל הנשיאים היתהכאן ו ה( ')תהלים קא "ם ורחב לבב אותו לא אוכליגבה עיני"לפי שאמר הקב"ה 
כל מה שהצבור  ממלאיםמי ימלא מה שאנחנו מחסרים אבל אנחנו "התפארות של דרך ו באמרמה שוה בוגא

האות  היה חקוק בשמם ואתשמהשם הגדול  יאהו זהאות האות יו"ד כי רק את הלקח הקב"ה משמם ל כן ע "מחסרים
 . אין כאן מקומושמהם לומר  'ה לקחהזו 

 

  ח( 'לושמות )כן" משלאכה את המה עשיבכם לב ח ו כלש"ויע
" בלשון לבם ויעשו כל חכ" בלשון רבים מדוע אומר הכתוב "לב מיויעשו כל חכלכאורה צריך היה הכתוב לומר "

 ההמלאכה נעשתנראה שאף על פי כן אך , םרביבמלאכה היו  םהעושישאמנם  " הקדושםאור החייה"יחיד? מתרץ 
למלאכה היא שכאשר רבים עושים מלאכה, ניכר שוני בין המרכיבים ואין הדבר דומה אדם אחד, הכוונה על ידי 

נתן קב"ה זו, כי ההבחינה מהגם היתה מושלמת מלאכת המשכן שהשמיענו ובא הכתוב לשה אומן אחד, אותה עוש
הכתוב  מראווזה גם מסביר מדוע  דומים כולם לאיש אחד.זהה כך שהיו בהתבוננות חכמה ושווה אופן חכמה בבהם 

 בצלאל, כי לא הוא עשהן הכוונה לא שאיהו טו, ופשזה שעושה לשון יחיד ולא פירש מי הואבבכל פרטי המעשים 
הכוונה היא לכל אלא  א( 'לז שמות) "ויעש בצלאל את הארוןראיה היא ממה שמדגיש הכתוב ", וההמלאכה כל את

  משום הטעם המבואר. בלשון יחיד אותם הכתוב  זכירמ, ועושי המלאכה
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  )שמות לה' א(" ה ה׳ואלה הדברים אשר צ"
על  רבינו החיד"א ב"כסא דוד"? מבאר המשכןלפני שמדבר על בנית שבת שמירת האזהרת הכתוב את קדים מדוע מ

לבשרם שעל ידי שמירת ובא הכתוב מהשמים,  משה מחרת יום הכפורים ברדתלהיה הדבר ז״ל שחאמרו פי מה ש
אפילו עבד עבודה זרה כאנוש על שומר השבת "ז״ל חהעגל כמו שאמרו להם מה שחטאו בעשיית  שבת יתכפרה

, שאם תשמרו "ששת ימים תעשה מלאכה"לכפר על העגל,  "אלה הדברים אשר צוה ה׳ לעשות אותם". "מוחלין לו
יעשה ת  מה שכתוב " וזה, ד(ברכות ל)חז"ל ם נעשית על ידי אחרים כמו שאמרו כשל מקום, מלאכתו רצונו עשתשבת ו
 .העגלחטא וזה יכפר על  ",וביום השביעי יהיה לכם קודש"על ידי אחרים,  "מלאכה

 

 ג(' להשמות ) יום השבת״ב״לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
שבלוחות הראשונות  רבי יהונתן אייבישיץ ב"תפארת יהונתן"מתרץ מיוחד? ת הבערה באופן נאסרה מלאכדוע מ

״כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת , מפני שהבריאה הייתה בשישה ימיםהוא  שבתלשמירת הם טעשהנאמר 
 שרק המלאכות שבריאתן הייתה בששת הימים הללו מקום לומר ה, והי)שמות כ' יא( הארץ וביום השביעי שבת וינפש״

היה צורך לאסור כן לנאסרה בשבת, אינה שבת  במוצאילפי המדרש, התחדשה , אבל הבערת אש שתהיינה אסורות
, לפי שבלוחות בשבת לא נאמר פסוק מיוחד על הבערת אשחומש דברים מיוחד. ואכן ב מלאכה זובאופן מיוחד 

להיך -מצרים ויוציאך ה' א "וזכרת כי עבד היית בארץ, מצרים משום יציאתשהוא  השניות נאמר טעם נוסף לשבת
 הבערת אש ובין מלאכות אחרות. מלאכת להבדיל בין ה צורך א היכן לל, )דברים ה' טו( משם ביד חזקה ובזרוע נטויה"

 

 ה(לה שמות )" את תרומת ה' יביאה נדיב לבו כל"
ילכו שהגבאים לא " כוונת הכתוב היא שנדיבי הלב יביאו בעצמם את הנדבה לצורך עשיית המשכן וספורנולפי ה"
 את הנדבה בכח.  לגבותעל מנת ם אליה

 

 )שמות לה' כו(" העזיםאותנה בחכמה כל הנשים אשר נשא לבן "

 (רש"י) "היא היתה חכמה ואומנות יתירה שמעל גבי העזים היו טוין אותם"
שהיה קשה  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מה דחק את רש"י לפרש שהנשים טוו את הצמר בעודו על העזים? מתרץ 

לבעלה הוא מעשה ידי האשה שאכן  ? אלאהיתה יכולה להקדישםכיצד הלא מעשה ידי אשה לבעלה אם כן לרש"י 
ממעשיה יותר מדמי פרנסתה הוא שייך לה. לפי זה, שאר הנשים שהיו צריכות תחילה לגזוז את הצמר המותר אבל 

את נשים אלו שטוו עשות יותר מדי פרנסתן, אבל ן פנאי להיה לה אלבטוויה ובשזירה אזי  םמתעסקיהיו אחר כך ו
זמן לעשות יותר מלאכה מדי אזי היה להם ות לבזבז זמן על גזיזת הצמר, צריכהעזים ולא היו הצמד בעודם על 

 פרנסתן. ואת החלק הזה הן יכולות היו להקדיש. 
 

  (כא' לח)שמות " עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן... אלה פקודי המשכן"

ישראל חסד ורחמים. ומה שלפעמים בא  םמשפיע תמיד על עשהקב"ה  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 
הרעה הזו ישראל, אבל אם לא יבוא מעם בוא מזה טובה לתרק כדי שבסוף הדבר בא ישראל, עם איזה דבר רע על 

כדי שאחר כך רק שולח רעה לישראל הוא קב"ה שולח רעה על ישראל, כי מה שהקב"ה אז אין העל עם ישראל טובה 
משפט, וכהן רומז על המרמז על מדת לוי  , לפי הזוהר,, כילפנינו מרמז על כךהפסוק שבוא מזה טובה לישראל. ת

חסד, דהיינו הא מדת יהש "ביד איתמר בן אהרן הכהן"משפט, הא מדת יה" שעבודת הלוים"חסד. וזה הרמז המדת 
ה בוא מז, אבל אם לא יהמדתאת משפט עושה לשעה האז מדת  ,יבוא מזה חסדאם א ביד החסד, ישמדת המשפט ה

, ם, כי המשכן רומז על המתקת הדיני"אלה פקודי המשכן". וזהו הרמז החסד אז אין מדת משפט עושה משפטהמדת 
 וים ביד איתמר בן אהרן הכהן. ומישראל, הוא כמו עבודת הל םדהיינו המתקת דיני

 

 כד(שמות לח' )" כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש"
כמות הזהב שהתנדבו בני לומר כוונתו . למלאכה"כל הזהב העשוי הכתוב: "שמה שאמר  " הקדושאלשיךמבאר ה"

מלאכה, אותו השיעור בעצמו היה הנמצא אחרי כן בכל מלאכת ישראל היה בדיוק הכמות של זהב שהיו צריכים ל
 . לכן אמר הכתוב "מלאכת הקדש"במלאכת הדיוט. ושמדובר שלא יקרה כדבר  הזהקדש, ו

 

  לח( 'משמות ) "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" 
משך ישראל בברו בני הטלטולים שיעבכל בכל המסעות ו" כוונת הכתוב ללמד את בני ישראל שאבני אזל לפי ה"
עמוד הענן הלך לפניהם , יום"ב"טובים, הם. בזמנים אות ם ולא יעזבאות שולא יטשהקב"ה  רוזכעליהם ל, הגלות

ורדיפות, יהיה עמוד הענן כאש  של עניימים חשוכים הקשים והבזמנים ", בלילה"נחה אותם במדבר הגלות. גם הו
 בני ישראל.נגד מזימות ה אשר תאכל את חורשי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבחמו בן אליהו  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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